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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003. 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005. 
Sau khi xem xét báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2007 trình tại kỳ họp, các báo cáo, 
thuyết trình của các Ban HĐND huyện và các cơ quan chức năng; Qua tổng hợp ý kiến, tâm tư, 
nguyện vọng của cử tri do Thường trực HĐND huyện phản ánh tại kỳ họp và ý kiến đóng góp 
của các vị đại biểu, HĐND huyện Bắc Hà khóa VIII kỳ họp thứ 8 thống nhất, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. HĐND huyện thống nhất thông qua: 
1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm 2007. 
2. Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 

2007. 
 
Điều 2. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2007. HĐND huyện thống nhất và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau đây: 

1. Về kinh tế: 
- Sản xuất nông - lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ xuân, đảm bảo 

tiến độ gieo cấy 350 ha ngô và 380 ha đậu tương vụ hè thu, hoàn thành các chỉ tiêu gieo trồng 
năm 2007. 

+ Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống chữa cháy rừng, thường 
xuyên tuần tra ngăn chặn hành vi chặt phá, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. 

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình SXDC, chương trình 134, chương trình 135 giai 
đoạn II, đảm bảo chương trình được thực hiện dân chủ từ cơ sở, xuất phát từ nhu cầu thực tế 
của nhân dân. 

+ Chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác thường xuyên phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu 
nạn trong mùa mưa lũ, di chuyển các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét tới nơi an toàn. 

- Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp -
tiểu thủ công nghiệp năm 2007 đạt 15 tỷ đồng. 

- Xây dựng cơ bản: Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn 
tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh 
tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khởi công mới 
các công trình thuộc kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007. 

- Tài chính tiền tệ: Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, quản 



lý chặt chẽ các đối tượng kinh doanh, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đang thi công các công trình 
xây dựng cơ bản trên địa bàn. 

- Làm tốt công tác phục vụ, dịch vụ, môi trường cho nhu cầu khách du lịch; Ban hành Quy 
chế về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn; Tăng cường quản lý hoạt động thương mại, xây 
dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án xúc tiến thương mại; Chuẩn bị tốt các điều 
kiện để tổ chức tuần văn hóa du lịch năm 2008. 

2. Văn hóa - xã hội: 
- Về giáo dục: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động 'Nói không với tiêu cực trong thi cử và 

bệnh thành tích trong giáo dục', nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở các xã vùng cao, vùng 
sâu. Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phấn đấu 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục THCS, 9 trường đạt chuẩn Quốc gia. 

- Về Y tế: Đảm bảo công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, thường xuyên 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh ở các cơ sở thôn bản, xã và thị 
trấn. 

- Chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, bình xét khen thưởng kịp thời gương người 
tốt việc tốt và các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

3. Công tác nội chính: 
Tăng cường nắm cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, các đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu 
tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ổn định; triển khai tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. 

Điều 3. HĐND huyện Bắc Hà giao cho: 
- UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã 

hội, an ninh - quốc phòng mà nghị quyết HĐND huyện đề ra. 
- Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND 

huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, đồng thời 
thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước ở địa phương triển khai thực 
hiện Nghị quyết nghiêm túc. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa VIII - kỳ họp thứ 8 thông 
qua./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Bùi Quốc Cân 
 


